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ГІМНАЗІЙНЕ ЖИТТЯ

25 листопада2015 року відбулась хви-
лююча зустріч учнів 10-Б та 10-В класів з 
представниками організації ГО «Патріот 
Кіровоградщини», які збиралися до зони 
АТО.

У час неоголошеної війни на Сході вся 
Україна не залишається осторонь від допо-
моги захисникам своєї країни. Учні Кірово-
градського облкомплексу теж не байдужі 
до цієї проблеми. Напередодні від’їзду 
волонтерів в зону АТО, учні 10-Б та 10-В 
класів зібрали посилки з продуктами та 
необхідними речами. У свої посилки діти 
вклали листи з побажаннями перемоги, 
здоров’я, мужності, незламності духу та 
вітальними листівками до Дня Збройних 
сил України. Голова ГО «Патріот Кірово-

Зустріч з представниками організації  
ГО «Патріот Кіровоградщини»

градщини» Вадим Нікітін, який спочатку 
бойових дій опікується 42 Кіровоградським 
батальйоном подякував учням та педаго-
гам за підтримку та гуманітарну допомогу.

«Найбільше воїни чекають на ваші ли-
сти, малюнки, символіку, які одразу ж ро-
звішують у своїх бліндажах та військовій 

техніці, ховають під бронежилетами. Це 
їхні обереги, це знак того, що їх чекають, 
люблять і підтримують», - розповів Ва-
дим Леонтійович. Слухачі були розчулені, 
задавали багато запитань. Зустріч трива-
ла близько години і проходила у зворуш-
ливій, довірливій атмосфері.

Редколегія 10-Б та 10-В класу
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Професія військового

Гетьманець Ольга, 11-В клас

Кожного року  6 грудня українці відзнача-
ють День Збройних сил України, до складу яких 
входять сухопутні, морські та повітряні війська. 
Цього року він набув особливого змісту. І хоча 
нині цей день позбавлений атмосфери свята 
і сповнений тривоги, водночас українці усві-
домили справжнє значення і цінність поняття 
«ВОЇН». Відвага, хоробрість, мужність, неймовір-
ний патріотизм і невтомна жага до перемоги – 
усе це сьогодні про наших славних захисників. 
Відзначаючи це свято, ми віддаємо глибоку 
шану всім тим, хто боронив честь і свободу 
рідної землі, хто нині захищає Україну на Сході. 
Доблесть і відвага солдатів і офіцерів – у цьому 
справжня сила будь-яких військовослужбовців, 
у тому числі й українських, які не тільки  збе-
регли все це, а й  примножують з кожним днем. 
Український воїн – це надійний захисник, відда-
ний патріот і людина, для якої честь, свобода та 
незалежність – далеко не порожній звук. 

Донедавна професію військового досить 
складно було  назвати престижною через низькі 
зарплати, незадовільне соціальне забезпечен-
ня, але поступово вона відвойовує втрачені по-
зиції. Зараз ця професія, на мою думку, є доволі 
престижною, і не через покращення соціальних 
умов, а тому, що,  захищаючи територіальну 
цілісність України, військовослужбовці на все 
життя здобули повагу до їхньої професії. 

За 23 роки незалежності нашої держави, 
ніхто навіть не міг уявити, що в недалекому 
майбутньому наші Захисники будуть змушені 
боронити кордони України, а тому стан україн-
ської армії мало кого цікавив. Зараз же всі ро-
зуміють, що нашим військовослужбовцям не 
вистачає багатьох необхідних речей, починаю-
чи від шкарпеток і закінчуючи озброєнням. Але 
навіть попри тяжку матеріальну базу захисники 
на Сході України кожен раз доводять свій па-
тріотизм та мужність, незламність та витримку. 

Звичайно, захищати Україну чи ні – це вибір 
кожного. Те саме стосується питання, чи про-
ходити військову службу чи ні. Але, на мою 
думку, для справжнього чоловіка, громадяни-
на, патріота не існує такої проблеми, він без 
вагань робить вибір не на користь себе, а на 
користь держави. Служба у Збройних силах – це 
передусім обов’язок кожного українця, про що 
свідчить стаття 65 Конституції України: «Захист 
Вітчизни, незалежності та територіальної ціліс-
ності України, шанування її державних символів 
є обов’язком громадян України».
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«Я знаю точно: серед моїх предків 
є ті, хто достоїн слави…»

У кожного з нас, без сумніву, в роди-
ні є, або були люди, які достойні пошани, 
чий життєвий приклад захоплює і нади-
хає. Наш рід не виняток.

Серед моїх рідних (принаймні, тих, 
кого я пам’ятаю або неодноразово чула 
про них) немає осіб, за яких було б со-
ромно. Весь наш рід – чесні, порядні 
люди, вірні своїм життєвим принципам 
і Батьківщині. Я з гордістю можу назвати 
себе нащадком чоловіка, що пройшов 
через горнило воєн і лишився живим, 
та жінка, яка вірно на нього чекала й усе 
життя була надією і опорою. Мого праді-
дуся (батька бабусі по маминій лінії) зва-
ли Олексій Мальцев. Сам він із Воронежа. 
З молодих літ брав участь у боях на Хаса-
ні, потім – у Фінляндії, у сорок першому 
відправився на фронт. Як військовополо-
нений потрапив до концтабору, де і по-
знайомився з одеситкою Антоніною Сівак, 
яка згодом стала його коханою дружиною 

і вірним другом. Одразу після табору від-
правився на війну з японцями. Іншого ви-
ходу не мав, адже був би репресований: 
усім відома популярна теза того часу 
«краще померти, ніж потрапити в полон» 
не дала б йому зайвих шансів на спокійне 
життя. З Далекого Сходу прадід повернув-
ся до дружини і сина Бориса, які вже тоді 
мешкали в Кіровограді і де пізніше з’яви-
лася на світ моя бабуся Таміла. Ось так 
доля поєднала в далекому краю росіяни-
на і українку. Що прожили разом не одне 
десятиліття, зберегли любов. Повагу одне 
до одного.

Шкода, що я не змогла познайомити-
ся з цими дивовижними людьми. Вони 

пройшли через війни, полон, вижили, а 
потім – просто жили. Ростили з любов’ю 
дітей, виховували онуків, чесно працюва-
ли, вчили все робити  по-совісті. Це вели-
ка відповідальність  – бути їхніми нащад-
ками. Я буду намагатися не заплямувати 
життєвих сторінок мого роду і бути гід-
ною їх спадкоємицею.

Романюк Марина, 11-А клас



5П Р ОЛ І С О К №4 Грудень 2015

ОСОБЛИВА ДУМКА

Ласкаві слова – що весняний дощ

Усі ми прагнемо почути ласкаві слова. Для 
когось це – велика рідкість, справжній скарб, де-
які за увесь день отримують багато комплімен-
тів. А є люди, що цінують саму мить і людину, 
яка ці слова каже. Бо все залежить від обставин: 
слова можуть бути нещирими чи непотрібни-
ми, якими б красивими вони не були, або те-
плими, ніжними та вчасними, як весняний дощ.

Слово – це й найкращі ліки, й влучна зброя. 
Наприклад, якщо людині сказати про те, що 
вона гарно виглядає, і водночас дивитися в ін-
ший бік – це може сприйнятися як сарказм. Іно-
ді висловлювання є недоречним або сказаним 
«під руку». Не слід «засипати» когось лестоща-
ми – так можна тільки справити погане вражен-
ня на оточуючих своєю нещирістю.

Проте ласкаві слова, вимовлені в потріб-
ному місці та в слушну годину, піднімуть на-

Сергієнко Катерина, 7 клас

стрій, підтримають, зарядять оптимізмом. Ними 
можна навіть урятувати людину: коли ти кажеш 
другові добре слово, то він розуміє, що комусь 
потрібний і починає робити добро іншим. Це 
наче ланцюжкова реакція, яка здатна змінити 
світ! Просто треба комусь почати. Недарма ж в 
народі кажуть: «Холодним словом серця не за-
палити».

Весняний дощ теж схожий на ланцюжок до-
бра, адже він – запорука майбутнього врожаю. 
Ось упала одна краплинка – слово, друга, третя. 
Падають вони і зволожують землю, рятують кві-
точок-людей від спраги, від байдужості. А після 
дощу залишають на прощання веселку та зміц-

нілі паростки, що з часом дадуть рясні плоди. 
Так і доброзичливі слова в будь-якій сфері на-
шого життя – вдома, в школі, на роботі – дуже 
важливі, адже добре слово дорожче золота.
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Досить складно уявити сучасне існуван-
ня людей різного віку без доступу до мережі 
Інтернет. Він відчутно спростив наше життя. 
Інтернет-магазини дозволяють здійснювати 
покупки, не виходячи з дому, онлайн-трансля-
ції замінили нам телевізор, новини і прогноз 
погоди оновлюються кожну хвилину. Але є ще 
один важливий фактор, через який школярі 
«липнуть» до екранів монітора цілодобово, – 
це соціальні мережі. Кілька років тому, коли 
з’явилася одна з перших соціальних мереж, це 
викликало справжній резонанс. Кожен прагнув 
швидше створити свій акаунт і збільшити кіль-
кість друзів. Як того і слід було очікувати, з ча-
сом виникла проблема залежності молоді від 
соціальної мережі.

Найбільшим позитивом будь-якої соціаль-
ної мережі є те, що вона дає можливість кон-
тактувати з людьми, яких побачити особисто 
можливості немає. Це і родичі, які виїхали за 
кордон, і друзі, що роз’їхалися по інших містах. 
Звичайно, налагодити який-небудь контакт з 
ними можна, та це вкрай складно. Саме цим і 
пояснюється колосальна популярність інтер-
нет-мереж.

Проте вже давно відмічено: там, де попу-
лярність, там і шахраї. На жаль, соціальні ме-
режі не позбавлені такого недоліку. Як тільки 
сервіси стали популярними, натовпи шахраїв 
почали свою темну справу. Найменше, що 
може втратити користувач соціальної мережі - 
це свою сторінку. У гіршому разі, можна втрати-
ти конфіденційну інформацію.

Важливим є і те, що багато корис- 
тувачів потрапляють у залежність від соціальних 
мереж. Яскравим проявом цього стає постій-
ний перегляд своєї сторінки в очікуванні нових 
повідомлень від друзів. Найчастіше ці дії від- 
буваються в робочий час, що має негативний 
вплив на продуктивність праці.

21 жовтня у 9 класі проведено дискусію «Со-
ціальні мережі: за і проти». Оскільки про шко-
ду або користь соціальних мереж, їх вплив на 

особистість підлітків досі сперечаються вчені, 
політики, відомі особистості, дев’ятикласники 
намагалися з’ясувати, якими є наслідки кори-
стування соціальними мережами. Гімназисти 
відверто висловлювали думки, поважаючи точ-
ки зору опонентів. Серед «плюсів» соціальних 
мереж учні назвали такі:

• спілкування без меж, 
• перегляд відеофільмів, 
• слухання музики, 
• отримання корисної інформації,
• дозвілля, 
• допомога у навчанні.
Водночас учнями було зазначено, що со-

ціальні мережі сприяють відкритому доступу до 
особистої інформації користувача, не завжди 
містять достовірну інформацію, вимагають 
фінансових затрат, наносять шкоду здоров’ю 
та формують залежність. Також під час заходу 
було проведено анкетування «Я і соціальні ме-
режі». Наприкінці дискусії учні дійшли виснов-
ків, що проблеми, пов’язані з використанням 
соціальних мереж, можна вирішити обмежен-
ням часу перебування у мережі та добором 
альтернативних способів проведення часу. Слід 
приділяти більше уваги реальному життю, адже 
тепло справжнього дружнього спілкування ніко-
ли не замінить найкраща віртуальна дружба.

Соціальні мережі
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ками. В такому разі можна розраховувати на 
фінансове благополуччя в 2016 році.

Зовнішній вигляд – найголовніша  річ у цей 
новий рік. Астрологи радять одягатися у  відтін-
ки червоного, помаранчевого, жовтого, золото-
го, перламутрового, коралового, , шоколадного. 
Вбравшись в «язики полум’я» ви привернете 
увагу Мавпи, порадуєте її своїм зовнішнім ви-
глядом, а вона щедро обдарує вас щастям і до-
бробутом у наступаючому році. Не варто забу-
вати, що Мавпа любить розкіш, оригінальність 
і творчість, тому над образом доведеться трохи 
пофантазувати, додати в нього більше фарб і 
оригінальності.

Що стосується святкового столу, їжа повин-
на бути натуральна й корисна, і чим її більше, 
тим прекрасніше, адже мавпа не потерпить 
барвників, різних добавок і консервантів! Ще 
однією особливістю новорічного столу 2016 
року є екзотичні страви. Обов’язково потрібно 
включить в меню щось незвичне, те, що ваші 
гості ніколи не їли. Ризикніть і це обов’язково 
оцінить Мавпочка. Новорічна ніч - чудовий 
привід експериментувати й спробувати щось 
новеньке.

Тож, дотримуючись усіх порад, Новий рік 
буде надзвичайно вдалим та позитивним. Ми 
вітаємо усіх з наступаючим новим 2016 роком 
і бажаємо, щоб вогняна Мавпа принесла мир, 
успіх, удачу і щастя.

Як святкувати Новий 2016 рік
Бебих Анастасія, 9 клас

Незабаром настане новий 2016 рік, а це, 
як відомо, рік червоної та вогняної Мавпи за 
східним календарем. Відома приказка говорить 
про те, що зустріч Нового року впливає на всі 
наступні 12 місяців, а тому дуже важливо, як зу-
стрічати рік Мавпи! Це дозволить створити по-
трібний настрій на всі наступні дні року.

Готуючись до Нового року, не потрібно за-
бувати, що все повинно відповідати звичкам, 
настрою й смакам Мавпи. Враховуючи те, що 
вона - рухлива, жива, життєрадісна й енергій-
на істота, у декораціях свого будинку та ялинки 
необхідно використовувати яскраві та різнобар-

вні кольори. В декорації приміщення потрібно 
надавати перевагу відтінкам червоного кольо-
ру, а також фіолетового або бузкового. Ялинка 
у цьому році повинна виглядати як можна ба-
гатше. Як відомо, мавпа любить гроші, тому ви 
неодмінно потішите її, якщо повісите на ялинку 
паперові купюри, перев’язані червоними стріч-
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Успіх в рік Мавпи супрово-
джуватиме цей знак зодіаку у 
всіх починаннях: в бізнесі, на 
роботі, в коханні. Необхідно 
приділити серйозну увагу здо-

ров’ю. І на це буде достатньо коштів, заро-
блених в 2015 році. Пильної уваги потребу-
ють просування новаторських ідей, завдяки 
чому вдасться уникнути серйозних проблем. 
Самоконтроль допоможе придбати більш 
впливовий імідж, і рік завершиться сплеском 
розумового благополуччя.

ОВЕН ТЕЛЕЦЬ

РАК

СТРІЛЕЦЬТЕРЕЗИ СКОРПІОН

ЛЕВ ДІВА

БЛИЗНЮКИ

РИБИВОДОЛІЙКОЗЕРІГ
2016 рік обіцяє бути до-
сить вдалим і радісним. 
Особливо, успіх супрово-
джуватиме в роботі і в осо-
бистому житті. До тих, хто 

за попередній рік як слід виклався, зір-
ки будуть особливо прихильні. Напади 
трудоголізму необхідно заохочувати 
приємними подіями у вигляді подоро-
жей і нових вражень. Також очікується 
безліч цікавих знайомств і нових ком-
паній.

Рік почнеться з бурхливого 
зростання креативності. І навіть 
найбожевільніші ідеї здатні до весни 
принести цілком матеріальне втілен-
ня. Влітку чекає плідна робота, яку 

необхідно чергувати з тихим відпочинком. До осені 
в особистому житті може з’явитися недомовленість 
і краще відкритися коханій людині. Восени варто 
побоюватися обману і бути обережними з людьми. 
Інтуїція допоможе прийняти вірне рішення. 
Щоб досягти великих прибутків, всім Рибам в рік 
Мавпи потрібно буде ризикувати, головне не бій-
теся – успіх на вашому боці, а значить ризик ви-
правданий.

Заради успіху доведеться вчи-
тися плануванню. Вони можуть 
сміливо демонструвати свої по-
гляди і, таким чином, набути 

статус впливової людини. Влітку знадобить-
ся терпіння для залагодження особистого 
конфлікту і це вдасться. Можливі великі 
виграші, подарунки. До кінця року багатьом 
захочеться почати нове життя. Але вирішен-
ня цього питання краще відкласти на новий 
рік. Мавпа буде прихильна до тих Овнів, які 
будуть стриманими, товариськими і розсуд-
ливими.

Необхідно вийти з прикриття. Тоді 
їх досягнення будуть оцінені. Навесні 
корисно турбуватися про отримання 
додаткової освіти. Влітку потрібно 
уважно дивитися під ноги – є небез-

пека травматизму. Відпочинок краще планувати на 
оксамитовий сезон.
У першому півріччі на Тельця впаде велика кіль-
кість проблем і обов’язків, але не потрібно опускати 
плечі, головне правильно розподілити свої справи 
і Ви обов’язково впораєтеся зі всіма проблемами. 
Жовтень обіцяє бути багатим на сприятливі зміни. 
Особливо вдалий період перед Новим роком, все 
за що не візьметься Телець складатиметься щонай-
краще.

Гороскоп на 2016 рік радить 
подбати про здоров’я, осо-
бливо навесні. На початку літа 
захочеться подорожувати, але 
краще відлучатися ненадовго 

і не надто далеко, щоб відпочинок не був 
обтяжливим. Восени доведеться розривати-
ся між трудовими обов’язками і особистим 
життям. До зими все ж вдасться реабілітува-
тися і навіть просунутися по службі. Одно-
значно можна заявити про те, що рік Мавпи 
принесе всім Близнюкам без виключення 
багато хорошого, але при цьому існує ви-
сока ймовірність зміни сталих переконань і 
різних життєвих цінностей.

2016 рік для Раків обіцяє бути 
досить вдалим і позитивним. 
Впродовж року Ракам необхідно 
буде зайнятися своїм здоров’ям, 

оскільки, можливе погане самопочуття через 
старі недоліковані хвороби. У кар’єрі чекає 
стабільність і благополуччя. Навесні можли-
ві приємні знайомства, поява нового об’єкта 
любовної пристрасті. Але влітку доведеться 
приділити увагу роботі, але не забувати про 
відпочинок, щоб не поринути в депресію. 
Починаючи з жовтня і до Нового року, фор-
туна буде завжди на стороні Рака.

На початку року всім Левам 
потрібно бути дуже обережни-
ми та обачними. У цей період 
не потрібно ризикувати, уклада-
ти якісь контракти. Краще зали-

шити всі важливі справи на травень, в цьому 
місяці успіх повністю буде на вашому боці.
У 2016 році головним стане своєчасний 
відпочинок. Інакше можуть виникнути про-
блеми зі здоров’ям. У роботі і особистих 
стосунках рік може стати поворотним. Якщо 
Леви не будуть поспішати, то зможуть ор-
ганізувати міцний колектив. До осені вони 
зможуть спочити на лаврах і віддячити сім’ю 
за підтримку хорошим відпочинком.

2016 рік буде насиченим і різ-
номанітним. В цілому, він буде 
успішним. Діви відчують життя 
сповна. Вони з легкістю заво-

юють повагу оточуючих. Це окрилить на 
нові трудові подвиги. Найвдалішим періо-
дом для Діви стане лютий – квітень, в цей 
час всі справи почнуть ладнатися, як ніколи 
раніше. Але до осені може накопичитися 
втома, і тому цілком своєчасним виявиться 
відпочинок подалі від цивілізації. До кінця 
року настане умиротворення від добре про-
веденого часу.

Перші декілька місяців 2016 
року будуть спокійними, цей 
період бажано присвятити сім’ї, 
частіше зустрічатися з друзями, 
все це допоможе вам знаходить-

ся в хорошому гуморі і завжди бути в настрої. 
Квітень – червень для Терезів обіцяють бути 
щедрими на успіхами в справах, пов’язаних 
з роботою та навчанням. Весняний відчай 
влітку може змінитися захоплюючим від-
починком з безліччю приємних вражень. 
Осінь обдарує грошима і турботами про їх 
витрати, в чому слід бути обережними, щоб 
не почати наступний рік з боргами.

Астрологічний прогноз на 
2016 рік обіцяє нові успіхи у 
навчанні. Щоб не зіпсувати 
стосунки з оточуючими, 

доведеться постаратися бути делікат-
ними. Влітку може підвести здоров’я. 
Але спонтанна покупка розважить до 
самої осені. Осінь обіцяє успіх у всьо-
му, причому для цього не доведеться 
докласти якихось серйозних зусиль. 
Найважливіше – наберіться терпіння і 
Ви досягнете успіху в усіх починаннях.

Рік Мавпи для Стрільця буде 
непростим в плані романтич-
них стосунків і в будь-якій ді-
ловій активності, оскільки до-

ведеться здолати велику кількість проблем і 
докласти багато зусиль для збереження хоч 
якогось балансу як на роботі, так і в сім’ї.
Весь рік доля буде підкидати шанси для від-
мінного заробітку, а голова не буде пустува-
ти без чудових ідей. Головне, не розкидати-
ся ними, а потроху реалізовувати.

Гороскоп на 2016 рік попереджає, що в рік  Мавпи всім потрібно бути обережними і все заздалегідь 
оцінювати і планувати, оскільки будь-які зміни будуть доленосними.


